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tensyą, że od stu złotych cerkiewnych przez lat 8 żadney nie płacił 
prowizyi. Nakazuie się tedy, ażeby złotych 64 rachuiąc po zł 8 na 
rok, do rąk pp. bractwa zapłacił у oddał pod rygorem wyżey wyra
żonym. J. Dunajowski J. R. Z. K. Др. Іван Франко.

Причинок до лїтератури нашого віршотворства.

Перед кількома днями передав мені т. Улян Дроздовський 
невеличку, рукописну збірку віршів, яку дістав від селянина 
Олекси Яремна в Корпшлівдї, Збаразького повіту. В збірці є 
тринайцять віршів ріаснородного змісту, та нема в ній ні 
початку, ні кінця. На се вказує початкова картка, що була 
пізнїйше пришита до нашої збірки, а не належала до неї, та 
остання пісня, що лишила ся недокінченою. Початкова картка, 
знищена вже в значній части, була записана письмом, давнїйшого 
походженя, чим ціла збірка. Останки слів зібраних з неї пред
ставляють ся так:

<х) сей жи... свои вѣрши 
Бомъ ба'рзо ест... ся сочивъ,
Сѣмъ лѣтъ дзъбуку м[учивъ ?].
Завдали минѣ 6-а,
Али ни док... баба.
Бо я мѣглбимъ ходъ зъ якимъ ла...
... ся ще ни вмѣю добри нирихристити.
И я мѣглб...
Али якъ мине еденъ чдвѣкъ,
Якъ зХс... не мѣгъ того (вгадати,
То вѣнъ минѣ...
Тоя...

З тих слів я здогадую ся, що на тій першій картці була 
списана первістно якась вірша, котрої зміст дотикав ся особи 
переписувача чи автора наших віршів. Вірша мусїла бути 
гумористична в роді тої, яка подана у Вацлава з Одеська на 
ет. 429— 430:

Oj jak mene moja maty dala do szkoły,
Oj doznawże ja tiażkoj’ newoty:
Kazaw meni bakałar, howory a z,
A jakże ja ne wymowyw, l^pp w pysok raz.

Рукопис нашої збірки доходить мабуть з кінця трнцятнх 
років нашого віку, вказує на се: 1) письмо латинкою, що
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тоді бую ще дуже в модї, але пізнїйше стаю щораз більше 
усувати ся з загажьного ужитку; 2) правопись, дуже близька 
до тих часів, а пізнїйше значно змінена і 3) пісня цїсареви 
Фердинандови, що в тих часах засідав на австрийськім троні, 
зжожена ще дуже примітивно, з захованєм майже самих римів, 
а з занедбанем всього иньшого, що нажежить до поезиї і її 
характеризує. Характеристичнїйші вірші з тої збірки подаю тут 
в ц'ілости, змінивши лиш інтерпункцию, великі букви на малі 
і противно, як того вимагають тепер загально лриняті пра
вила правописи; з яньших наводжу лишень наголовки. Вірші 
подані в отсїм порядку:

1. P i s ń  ś w i a t o w a .

Jak to tiaszko sercy tużyt za toboiu myła,
Jak zhadaiu, szczom tia lubyw i tys mia lubyła.
W noczi ne splu, w deń mni smutno, wse hadka o tobi,
Ne zabudu tuhy sweii, wiczne skonczó w hrobi.
Tyś lubyła szcze hynczoho, ia ne smiw kazaty,
Szczo ne możu bez tia żyty, szczob tia ne kochaty.
Bułaś swidkom, jak ia płakaw, iak sia sercy było,
Tyś sty skała ruczku moiu, lubo ho wory ła,
Źe tia lubliu, ne zabudu, року budu żyty:
Hlań na meny, perestanu hodynu tużyty.
Zroby spokoy sercu momu, wszczasływ mia jednoho,
Budesz maty wirnu słuhu dla serdęka swoho.
Jak ne baczu tweii krasy, rokom mni hodyna:
Ne rozibie tuhy meii naybłysza rodyna.
Kudyż bo ia powęrnu sia, tiń twoia za mnoiu:
Gzy ia chodżu, czy szczo roblu, ne maiu spokoiu.
Łaie myne rodynońka, szczo ia tia polubyw,
Chocze, szczoby marne duszu swoiu [s] świta zhubyw.
Nechay łaie, nechay nudyt, sczoby mnia zabyła!
A szczoż moia dusza wynna, szczo tia polubyła?
Polubyła wona tebe, tay budę kochaty;
Nechay my sie budę wilno tebe zapytaty:
Pytaie sie serce tebe, czy ty mnia kochaiesz,
Gzy ty myne mołodoho zradyty hadaiesz?
Na szczoż tobi miy myłeńky toie zapytanie ?
Gzy ia tobi w swoy wirnosty mało znaków daie?1)
Zawir myni stateczne, szczo tia wirne lublu, 
lak ne budesz mni zaiemnym, to ia sia zahublu.
Choć dałeko ia poiidu, w serci zawszy znaiu,
Szczo ne choczu tia zr§dyty, Bohu prysiahaiu.
Choć bym baczyw naysliczniyszu, na żadnu ne hlanu, *)

*) Намість: daiu.
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Bo ne choczu tia zradyty, diwczynu kochanu.
Bud zdorowa i spokoyna, luby mnia iednoho,
Bo ne naydesz w ciłom switi dla seby lipszoho.
Jeśli budet chto szczasływszy, daway chutko znaty,
Szczob do domu ne iichaty, w dorozi wmyraty.
Prosy Boha miy myłeńky i ia ieho molu,
Szczoby nam daw w switi żyty i szczasływu dołu.
Boh hlane z nebes, bo Bob myłostywy,
Wysłuchaie, o szczo prosym, budemo szczasływi.

Паралелі’.: Головацький, Народ, пѣсни Галицкой и Угорской Руси, 
т. I, ст. 340, ч. 1.

2. P i s ń  s w T a t o w a .

Och іа nyszczasływy, szczo maiu diiaty? 
Lublu diwczynu, ny mohu ii wziaty!
Ny mohu ii wziaty, bo zaruczana[ia], 
Ach dołyż moia, doły nyszczasnaia!

Zaruczanaia, bo mnia prymusyły,
Jaż tybe lublu, bo ty myni myły

Prosyw bym ii, szczob тупе kochała, 
Szczoby tamtoho tay popyrystała;
Ałyżbo у ny szchoczy, bo ia nybohaty, 
Ach ia nyszczasływy, szczo maiu diiaty?

Koby wy roky buły toho chtiły,
Bułyb wy тупе szczasływym wczynyły. 
Wziawbym sy tuiu, kotra туп і myła, 
Szczob wona туп е  do smerty lubyła.

Jaż tybe lublu у luby ty budu,
Do samoii smerty tybe ne zabudu;
A choć ży zabudu, to sy pryhadaiu,
Des miy myłeńky, szczo ia ho kochaiu.

Jaż nyszczasływa, szczom tia ny kochała, 
Tyż ту п е  lubyw, ia o tom ny znała; 
Typer ży ia płaczu, tiażyńko zdychaiu, 
Szczo ia ni szczastia, ni doli ny maiu.

Jaż wże prysiahnu pyryd ciłym^switom, 
Źe sia ny ożeniu dopuk wika wikow. 
Budu za toboiu tiażyńko tużyty,
Budu słyzamy ślidy twoii myty.
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Pyrystań chłopczy więcey narikaty,
Staray sia słowa o tom dotrymaty;
Dałam tebi słowo, słowo iednoie1),
Budemo żyty do smerty oboie.

Choć batko, maty, toho my ny szkaży,
S kym myni ny lubo, s tym my ruk ny ziaży

Diwczyno, rybczyno, pohlań-na meny,
Pohlań na meny sywymy oczyma;
Pyrystań zwodyty, a zaczny lubyty,
Bo ia choczu s toboiu w pari prozyty.

Паралелі: Головацький, Народ, пѣсни Галицкой и Угорской Руси, 
т. I, ст. 343—345, и. 4 —5. — Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie 
ludu Galicyjskiego, ст. 325—326.

3. П ѣ с н ь  до сѳрцу( ! )  в с в ѣ т ѣ  п о жи т е ч я а .

Fałszywaia iuno[st’], zradływa fortuno!
Służysz czełowiku, wo mołodom wiku,
Teper ostawyła, gdy syła wstupyła,
Starost czyłowika k zymli prychylyła.
Jey orłowa iuno, powyrny sia nyni,
Potisz czełowika w prypadnoy hodyni!
O witry burływy, [s] storon powiwayty,
Sercy frasobływy wo mni ochołożayty.
Da spuśtiat obłaky wesełuiu sładost, 
Dożdewnuiu kaplu do serca na radost 
O roskoszy moia, hde sia ty podiła?
Ach niby pod zemlu ot meny sia skryła! 
Rostupity wody, pod zemlu wstupity,
Iunost mołodosty moiey prywernity.
Kuda obernu sia, wsehda spomynaiu,
Że rospustne żyłem, sam sia osużdaiu.
Och prychodyt wremia ko hrobu wstupaty 
Iuż ne budu w świti iak oreł litaty.
Sam śia osużdaiu w tom zemnom padoli,
Ze w świti żyiuczy użył swoiey woli.
Tam oźmu zapłatu, gdy budut pytaty;
Ach tiaszko na sercu, iak mni otwit daty.
Jey tut użasnyśia, zemny czełowiczy,
Że smert niby (?) chyszczne na wiky pryśicze. 
Widaiesz, że roskosz ne dołho trywaie, 
Zrodywszy czełowika u żal wproważaie. *)

*) Mae бути: вірное.
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Y płacz ne pomoży, kohda smert prychodyt,
Żal nemały sercu w toy czas sia znachodyt.
Gzest у chwała Bohu wozdaway na wiky, 
Mohuszczemu spasty у wsią czełowiky.

4. P i ś ń  a r c h a n h e ł u  M y c h a i i ł u  a r c h y s t r a t y h u .

Mychaiiły, hetmany użasny!
Nad wsich światych ty iestyś prekrasny.
Dnes w nebi tryumfuiesz,
Anhylsky chor kyruiesz 
Wo horny, wyborny...1)
Sowokupszesia cheruwyrny,
Stritaiut sia oraz serafymy,
Mychaiił z Hawryłom,
Uruył2) z Rafaiiłom,
Śpiszat sia, dwyżat śia, wraz ko prestołu.
Anhyłskyie połky śia zbłyżaiut,
Mychaiiłu swoy ukł[on] otdajut,
lako swoiemu panu, nebesnomu hetmanu,
Widuszcze у cztuszcze właśt iemu dannu.
Tymy słowy Mychaiił wiszczaiet:
Kto Boh weły? Lucypera wstritaiet,
Że on rawen byty Bohu chtił,
W tom stał zia Satanaiił,
Zwerżenny, znyżenny wo adsky predił.
Boh wydi ieho mysły złiie,
Że Lucyper mowył słowa tyie,
Prestoł sebi sozyżdu,
Rawyn Bohowy budu:
Za toie tak złoie słetił ko adu.
Rody zemniie wsy sia soberite,
Mychaiiłu swoy ukłon dadite;
Bo on na nas wzywaiet,
Ot bid, skorbey yzbawlaiet,
Pomoszczy w deń у w noszczy wśim nam predstaiet. 
Skłaniaymo wsy pred obraz hławy,
Dostupymo wełykyia sławy;
Wsy wraz w nebesnom tronu,
Otrymaiem koronu,
W radosty, w myłosty poydem k sgonu.
Ky iazyk tia możyt yczytaty,
Gzuda twoia możet yskazaty?
Tokmo tebi hłahołet...
Bud w den tut predstatełem,
Sobludy, wśim budy pokrowytel. *)

*) Дальшого слова не можна відчитати. 
а) На горі, над словом, написано: Uryiił.
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5) Komu ia powim, da pyczal moiu?
Koho pryzowu ku rydaniu? etc.

Популярна вірша — т. зв. План Йосифа.

6) Nyni Adamy wozweselysia,
Ewa pramaty ot słez otry sia...

(Див. Богогласникъ 1790, ч. 24). (В наголовку: Kolenda пупі 
adamy...)

7) W żłobie leży, ktoź pobieży 
Kolendować małemu...

(Див. Богогласникъ, ч. 17). (В наголовку: Kolenda).

8) A cuż tę1) dzieciną będziem czynili,
Braciszkowie mili, ze się nam kwilit?

(Див. Богоглосникъ, ч. 19).

9) Hey w dzień narodzenia syna jedynego,
Oyca przedwicznego, Boga prawdziwego...

(Див. Kantyczka czyli zbiór nowych kolęd i pastorałek, Lwów 
1896, c t . 31). (В наголовку: Kolenda na boże narodzienie).

10. P i ś ń  C a r a  F e r d e n a n d a  K i e s a r a .

Czy to w hori, czy w doły ni, Każdy skaczy wesół пупі, 
Wziął sopiłku w swoii ruky, Wyhrawaie ponad łuky, 
Wzchodom słońca do zachoda, Koły śwityt mu pohoda, 
Śmiło nysę pion2) caru, Ferdynandu Kiesaru.

Hayworonku muy mełeńky, Twoy hołosok wśim radneńky, 
Pidlitay sy w horu śmiło, Wyszczybyczy nowe diło,
Że sia wesna wże wertaie, Z wysno szczastia nam cwytaie3) : 
Dneś rozdestwo den cara Ferdenanda Kiesara.

Zasiwayty nowe ziła, W koho łyżyt pusta rila,
W koho cwyte, ney zbyraie, W puczki krasno obwywaie, 
Tam sia zbyrut rusałoczki, Kraśni popłytut winoczki 
Myłostywomu caru Ferdynandu Kiesaru.

Weseły sia, ruska maty, Koły switło w twoiey chaty 
Błysło iasno i choroszo, Wyhraway sy myło, hożo,
Składay piśni iak umiiesz, Ne smuty sia, de ich diesz: 
Preyszow na to den cara Ferdynanda Kiesara.

x) Намість: z tą.
2) гр. тозкаѵ — пісня.
8) Зам.: śwytaie.
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Otcy, darmo ne sedity! Zberit w kupku swoi dity,
Pokażit im w świti iawno, Jak to buło kołyś dawno,
Szczob sia wczyły poznawaty, Komu wdiaku treba da ty : 
Myłostywomu caru Ferdynandu Kiesaru.

Y ty kleru mołodenky, Ne trat wik swoy sołodeńky!
Ydy w put twoich prawytel, On ty budet pokrowytel;
Wznesy hołos szcze raz nyni, Gzy to w doma, czy w ezużyni 
Myłostywomu caru Ferdynandu Kiesaru!

11. P i e s n  d l a  o k r e s z c z o  n e g o  d z i e c k a .

A my pryszly z bożoho domu 
I pryweły grecznui!L±umm(2)
Dytynu kreszczenu z kumamy 
Swoiimy prynysenno.
Kuma kurni daiet dytynu,
Kuma m owyt: Chody moy synu (2j,
Myłenky, krasnęky,
Biłoho łyczeńka, rumianeńky.
I baba tamże pre kumach stoiit,
Choroszeńko kwitoczky stroiit(2),
Gzastuiet, prymuiet 
I kwitoczkamy daruiet.
Poczynaiet ot duchownoho,
Ny mynaiet ani żadnoho (2)

' Około, wresoło, 
listy i pyty nysęno.
Wy kumy łaskawy buwayty,
W besidu sia ne udawayty(2):
Hulayty, wypywayty,
Matyr bożuiu wychwalayty.
Wy mołyła1) swoieho syna 
Za namy iak matka iedyna (2);
Za namy słuhamy,
Mater bożaia bud z namy.

Паралелі: Головацький, Народ, пѣсни Гал. и Угор. Руси, т. II, 
ст. 140 — 141, ч. 23. — Wacław z Oleska, Pieśni polskie i ruskie ludu 
galicyjskiego, ст. 47—48. [Тут лишень перша строфка подібна, дальші 
иньші]. .. ....................

12. P i s n  о k r ó l u  D a w y d o w y .

U woły kom2) smutku Saweł zostaiet 
Żadnoy potichy w sebi ny maiet.
Zahray, zahray Dawyde, Nech od Sawła precz otide,

*) Замісь: By mołyła.
2) великім.
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Kotor ieho porywaiet, Sopokoiu mu ny daiet,
Kusytel, muczytel pykelny, okrutny 
Bondraien(?) duszewny, duszewny.
Tak sia tam Dawyd wymowlaię,
Że, prostiii usła w sebe maiet,
Na nych hraty Sawułewy, wylmożnomu korołewy,
Bo wbohy pastuch ne śmiie, neznaiuczy, szczo sia diie,
Bo Sawłewi korołewi bohati słuhy ieho, złato, srebro prebrati. 
Wstydływy stoiit pered panom, On ieho czastuiet wynom zbanom ;
Z ruk ne śmiiet braty zbana, Ani pyty pańskaho wyna,
Beruczy mu ruka drożyt, Pered Sawłem i... dryżyt, [muiet.
Że on ieho mizernoho, Czastuiet w(ełmo)żny monarcha prymuiet, pry- 
Nigdy myne z domu ny dawanno... w husły, hraty ny uczono,
Tylko w polu jahniatka, A po lisi kozyniatka 
Na dobru iich trawu hnaty I  dobry iich napasaty,
Toię myni moia maty kazała, Toho mene moia maty nauczała, nauczała. 
Ia nauczytela ny maiu, Tilko szczo (w) lisi czuwaiu —
Hudut, hudut wdiaczni... (n)a derywi sołowiii.
(Ti)lko ia toię czuwaiu, Skoro wczuiu zara hraiu,
I(s)torem, tenorem huduczy, Zełenoiu dibrowoiu jduczy, jduczy.
I my tia błahaiem Dawyde, Yak na nas okrutna smert prydę,
Abyś bisy othonył, I nas hrisznych w ray prymył,
Abyśmo tia wychwalały, I łask twoich doznawały [sudny.
Dawyde, psalmistę premudry, Prymy nas [s] soboiu w deń sudny, w dbń

Повнїйший вариянт, але без сього кінця подав др. Франко 
з сьпіванндка XVIII в. в Київ. Старині 1891, IX.

ІЗ) Оу kumę, kurne, пупі subota, Zakinczyła sia nasza robota:
Potiszmo bidu a szczoż czynyty ? Chodim do korszmy horiłku pyty. 

(В наголовку: Piesn światowa).

Паралелі: Головацький, Народ, пѣсни Галицкой и Угорской Руси, 
т. II, ст. 522—525, т. III, 1, ст. 520—521. — Wacław z Oleska, 
Pieśni polske i ruskie ludu galicyiskiego, ст. 82—84. — Żegota Pauli, 
Pieśni ludu ruskiego, т. II, ст. 86. Володимир Гпатюк.


